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Zápis o průběhu voleb do školské rady ZŠ Telnice 

na funkční období od 11. 7. 2021 do 10. 7. 2024 
 

Školská rada při ZŠ Telnice má podle volebního řádu vydaného dne 7. 11. 2005 šest členů, z nichž 1/3 
volí zákonní zástupci, 1/3 pedagogičtí pracovníci školy a 1/3 jmenuje zřizovatel (odst. 2, §167 
školského zákona).  
 

Jmenovaní členové zřizovatelem 

Z důvodu pandemické situace (Covid 19) a nemožnosti uskutečnit volby do školské rady v řádném 
termínu, jmenoval zřizovatel zástupce na další funkční období školské rady dne 17. 12. 2020 během 
zasedání zastupitelstva obce (v zápisu ze zasedání ZO bod 7.8) s podmínkou, že se stanou členy nově 
zvolené školské rady, jakmile protiepidemická opatření umožní konání voleb. 

 
Zřizovatel jmenoval do školské rady Františka Kroutila a Mgr. Jana Vybírala. 

 

Volby z řad zákonných zástupců 

Volby do školské rady ZŠ Telnice z řad zákonných zástupců nezletilých žáků proběhly v týdnu  

od 17. května do 20. května 2021 v budově ZŠ Telnice.  

 

Počet zúčastněných voličů   56 

Počet platných hlasovacích lístků  56 

Počet neplatných hlasovacích lístků   0 

 

Pořadí kandidátů     Počet hlasů 

1. Barbora Žáková     46 

2. Pavel Ondráček     20 

3. Alan Kolařík        6  

 

Do školské rady byly z řad zákonných zástupců zvoleni Barbora Žáková a Pavel Ondráček. 
 

Volby z řad pedagogických pracovníků 
Volby do školské rady ZŠ Telnice z řad pedagogických pracovníků proběhly v úterý   

22. června 2021 od 13.45 do 15.00 hodin v budovách ZŠ a MŠ Telnice během pedagogické rady  

za 4. čtvrtletí. Pedagogičtí pracovníci se v diskuzi domluvili na dvou kandidátech Haně Umláškové  

a Veronice Slezákové, se kterými ve volbě souhlasili. 

 

Počet zúčastněných voličů   9 

Pro      9 

Proti      0 

 

Do školské rady byly z řad pedagogických pracovníků zvoleni Mgr. Hana Umlášková  
a Bc. Veronika Slezáková. 
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Děkuji všem nominovaným za ochotu kandidovat, gratuluji zvoleným a těším se na vzájemnou 
spolupráci.  
 
Zapsal v Telnici dne 6. 7. 2021 Mgr. Petr Gabrhel 
 

 

Členové volební komise:  Mgr. Petr Gabrhel – ředitel školy    

    Mgr. Hana Umlášková – člen školské rady (učitelka ZŠ) 

    Mgr. Pavel Zapletal – předseda školské rady  


